ที่ สก. 01 /63
วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563
เรื่ อง

กาหนดการใช้ สทิ ธิของใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญ (ECL-W3) ครัง้ ที่ 2
ของบริษัท ตะวันออกพาณิชย์ลีสซิ่ง จากัด (มหาชน)

เรี ยน

กรรมการและผู้จดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่ บริ ษัท ตะวันออกพาณิชย์ลีสซิ่ง จากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้ จัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้ หุ้น
สามัญ เพิ่ม ทุน (ECL-W3) จ านวน 554,428,475 หน่ว ย (จากจ านวนใบส าคัญ แสดงสิท ธิที่ เสนอขายทัง้ หมด
554,428,622 หน่วย) โดยมีกาหนดการใช้ สิทธิในวันทาการสุดท้ ายของเดือนสิงหาคม และ กุมภาพันธ์ ตลอดอายุ
ของใบสาคัญ แสดงสิทธิ 2 ปี โดยมีวนั กาหนดการใช้ สิทธิครัง้ แรก ในวันที่ 31 สิงหาคม 2562 และวันกาหนดการ
ใช้ สทิ ธิครัง้ สุดท้ าย ในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 ตามลาดับ
บริษัทขอแจ้ งรายละเอียด และกาหนดการสาหรับใช้ สทิ ธิที่จะซื อ้ หุ้นสามัญของบริษัทครัง้ ที่ 2 ดังนี ้
1. ระยะเวลาการแจ้ งความจานงในการ
ใช้ สทิ ธิซื ้อหุ้นสามัญ

: วันที่ 21 ถึง 27 กุมภาพันธ์ 2563
เวลา 9.00 – 15.00 น.

2. วันกาหนดการใช้ สทิ ธิครัง้ ที่ 2

: วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 (เนื่องจากวันที่ 29
กุมภาพันธ์ 2563 เป็ นวันหยุด จึงเลื่อนเป็ นวันทาการ
ก่อนหน้ า)

3. อัตราการใช้ สทิ ธิ
4. ราคาการใช้ สทิ ธิ

: ใบสาคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยต่อหุ้นสามัญ 1 หุ้น
: ราคาหุ้นละ 1.85 บาท

5. เอกสารในการยื่นความจานง
5.1. แบบแสดงความจ านงการใช้ สิท ธิซื อ้ หุ้ นสามัญ ที่ ได้ ก รอกข้ อ ความถูก ต้ อ งชัด เจนและครบถ้ ว นแล้ ว
ทุกรายการ พร้ อมลงนามโดยผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิ ทังนี
้ ้ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิจะสามารถขอรับแบบ
แสดงความจานงการใช้ สิทธิซื ้อหุ้นสามัญของบริษัทได้ ณ สถานที่ติดต่อในการใช้ สิทธิ ในช่วงระยะเวลา
การแจ้ งความจานงในการใช้ สทิ ธิ
5.2. ใบสาคัญ แสดงสิทธิหรื อ ใบแทนใบสาคัญ แสดงสิท ธิตามแบบที่ ตลาดหลักทรั พย์ กาหนดที่ ระบุว่าผู้ถื อ
ใบสาคัญ แสดงสิทธินนมี
ั ้ สิทธิในใบสาคัญ แสดงสิทธิตามจานวนที่ระบุอยู่ในแบบแสดงจานงการใช้ สิทธิ
ซื ้อหุ้นสามัญ

5.3. หลักฐานประกอบการใช้ สทิ ธิ
(ก.) บุคคลสัญชาติไทย
สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนซึ่งยังไม่หมดอายุ พร้ อมรับรองสาเนาถูกต้ อง กรณีบตั รประจาตัวประชาชน
ที่มีอายุตลอดชีพต้ องแนบสาเนาทะเบียนบ้ านเพิม่ เติมพร้ อมรับรองสาเนาถูกต้ อง
(ข.) บุคคลที่มใิ ช่สญ
ั ชาติไทย
สาเนาหนังสือเดินทางซึ่งยังไม่หมดอายุ พร้ อมรับรองสาเนาถูกต้ อง
(ค.) นิตบิ คุ คลในประเทศ
สาเนาหนังสือรับรองบริ ษัทที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์ที่ออกไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันใช้ สิทธิ พร้ อมรับรอง
สาเนาถูกต้ อง และเอกสารหลักฐานของผู้มีอานาจลงลายมือชื่อตาม (ก.) หรื อ (ข.) พร้ อมรับรองสาเนา
ถูกต้ อง (ยกเว้ นกรณีที่บริ ษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด หรื อบริษัท ผู้ฝากหลักทรัพย์กับ
บริษัท ศูนย์รับฝากฯ เป็ นผู้โอน/ผู้รับโอน ไม่ต้องส่งหลักฐานดังกล่าว)
(ง.) นิตบิ คุ คลต่างประเทศ
สาเนาหนังสือ สาคัญ การจัดตังบริ
้ ษัท หนังสือ บริ คณห์ สนธิ ข้ อ บังคับ และหนังสือ รับรองที่ อ อกไม่เกิน
6 เดือนก่อนวันใช้ สิทธิ ซึ่งรับรองโดย Notary Public พร้ อมรับรองสาเนาถูกต้ อง และเอกสารหลักฐานของ
ผู้มีอานาจลงลายมือชื่อตาม (ก.) หรื อ (ข.) พร้ อมรับรองสาเนาถูกต้ อง
(จ.) คัสโตเดียน
สาเนาเอกสารการจดทะเบียนรั บรองโดย Notary public ของประเทศที่ ออกเอกสารนัน้ พร้ อมหนั งสือ
แต่งตังคั
้ สโตเดียน และเอกสารหลักฐานของผู้มีอ านาจลงลายมือ ชื่อ ตาม (ก.) หรื อ (ข.) พร้ อมรับรอง
สาเนาถูกต้ อง
6. วิธีการชาระเงินในการใช้ สทิ ธิ
ชาระเงินตามจ านวนในการใช้ สิทธิตามที่ ระบุในแบบแสดงความจานงการใช้ สิทธิซื อ้ หุ้นสามัญ ภายใน
ระยะเวลาที่กาหนด โดยไม่เกินวันใช้ สทิ ธิ โดยวิธีหนึ่งวิธีใด ดังนี ้
(ก.) โอนเงินเข้ าบัญชีเงินฝากชื่อบัญชี “บัญชีจองซือ้ หุ้นเพิ่มทุนบมจ. ตะวันออกพาณิชย์ลีสซิ่ง ” ธนาคาร
ยูโอบี จ ากัด (มหาชน) สาขา พระราม 9 บัญ ชี อ อมทรั พย์ เลขที่ 807-1-64672-6 โดยแนบหลักฐาน
การโอนเงิน
(ข.) ช าระโดย เช็ค ดร๊ าฟท์ ตั๋วแลกเงินธนาคาร หรื อ คาสั่งจ่ายเงินธนาคารที่ สามารถเรี ยกเก็บ ได้ ใน
กรุงเทพมหานคร ภายใน 2 วัน (ทาการ) โดยขีดคร่ อมสั่งจ่าย “บัญ ชีจองซื อ้ หุ้นเพิ่มทุนบมจ. ตะวันออก
พาณิชย์ลีสซิ่ง” ในกรณีที่ชาระเป็ นเช็คแคชเชียร์ เช็ค ดร๊ าฟท์ต้องลงวันที่หรื อกาหนดวันใช้ เงินตามตราสาร
ก่อนวันกาหนดใช้ สิทธิไม่น้อยกว่า 2 วันทาการ และส่งมอบให้ แก่บริ ษัท พร้ อมเอกสารตาม (5.1), (5.2)
และหลักฐานประกอบการใช้ สิทธิตามตาม (5.3) ก่อนเวลา 11.00 น. ของวันที่ ลงในเช็ ค แคชเชี ยร์ เช็ค
ดร๊ าฟท์ดงั กล่า

7. บุคคลและสถานที่ตดิ ต่อในการใช้ สทิ ธิ
และรับแบบแสดงความจานงในการใช้
สิทธิซื ้อหุ้นสามัญ

: นางสาวอภิสรา ศรี อมร
บริษัท ตะวันออกพาณิชย์ลีสซิ่ง จากัด (มหาชน)
เลขที่ 976/1 ซอยโรงพยาบาลพระราม 9
ถนนริมคลองสามเสน แขวงบางกะปิ เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท์ 02-641-5252 ต่อ 9419 โทรสาร 02-641-5994-5

หากผู้ถื อ หุ้ นมี ค วามประสงค์ จ ะขอรั บ เอกสาร “การเสนอขายใบส าคัญ แสดงสิท ธิ ที่ จ ะซื อ้ หุ้ นสามัญ
(ECL-W3) และแบบแสดงควมาจ านงในการใช้ สิท ธิ ซื อ้ หุ้น สามัญ ของบริ ษั ท ตะวัน ออกพาณิ ช ย์ ลี สซิ่ ง จ ากัด
(มหาชน) (ECL-W3) ในรูปเอกสาร สามารถติดต่อขอรับได้ ที่ นางสาวอภิสรา ศรี อมร โทรศัพท์ 02-641-5252 ต่อ
9419 หรื อโทรสาร 02-641-5994-5 และ Email : apitsara@ecl.co.th

จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

……………….....................……………
(นางดวงรัตน์ แจ้ งมงคล)
กรรมการ – เลขานุการบริ ษัท

